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IZVADAK
iz zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane putem
konferencijskog kanala (videokonferencije) dana 23. prosinca 2020. godine Gradskoj vijećnici
Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, s početkom u 08,09 sati.
Sjednica se snima.
Pojedinačnom prozivkom utvrđeno je da su:
SJEDNICI NAZOČNI:
Vijećnici:
1. Toni Bogdanić
2. Ante Fuzul
3. Ivica Kapitanović
4. Ratko Krstinić
5. Petra Jokić Pavlinović
6. Nikoleta Mustapić
7. Suzana Tolić
8. Josip Pešić
9. Josipa Pribilović
10. Filip Rimac
11. Ivana Stamičar
12. Tonči Šangulin
13. Angela Šarić Lončar
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 13 vijećnika (od 15).
Izostanak opravdali: Slavica Jeličić, Jurica Rudić
Sjednici su također nazočni:
- Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biograda na Moru
- Esma Brzić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Biograd“, Biograd na Moru,
- Ivan Čupić LAG LAURA
- Velimir Brkić – Zadarski list
- Hrvoje Raspović, službenik JUO Grada Biograda na Moru (tehnička podrška)
Izvjestitelji po točkama dnevnog reda iz Jedinstvenog upravnog odjela:
Nevenka Lukin, Renata Mršić, Suzana Horvat Kolanović, Nikola Mikulić
Sjednicom predsjedava: Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda na
Moru.
Zapisnik vodi: Ana Nimac, administrativna referentica – tajnica u Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Biograda na Moru.

Prije prelaska na utvrđivanje i glasovanje o dnevnom redu predsjednik Gradskog vijeća Grada
Biograda na Moru Tonči Šangulin obavještava vijećnike o promjeni, naime dostavljen
je prijedlog za dopunu dnevnog reda (DOPUNSKA TOČKA) 25. Prijedlog odluke o davanju
prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.
Predlaže se slijedeći
DNEVNI

RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
(Rebalans II)
3. Prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu, s projekcijom proračuna
za 2022. i 2023. godinu, te planom razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023.
godine
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
5. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju u 2021. godini
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području
Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda
na Moru za 2021. godinu
9. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na
Moru za 2021. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
11. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na
Moru za 2021. godinu
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika
13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne
osobe Sv. Ante
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i
nemoćne osobe Sv. Ante
15. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada
Biograda na Moru povezanih sa nepovoljnim utjecajem epidemije COVID-19 na
turističku sezonu 2020.
16. Prijedlog Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu
sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na
Moru za 2021. godinu
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti
dadilja u Biogradu na Moru za 2021. godinu
19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru
20. Prijedlog Odluke o kupnji suvlasničkog dijela nekretnina kat. čest. br. 606/4 i 606/13,
obje upisane u zk. ul. broj 1141, i kat. čest. br. 606/11, upisane u zk. ul. broj 1342, sve
k. o. Biograd na Moru

21. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine oznake kat.
čest. br. 3020/20, površine 163 m2, upisane u zk. ul. broj 2373 k. o. Biograd na Moru
22. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta
označenog kao kč.br. 3020/224 k. o. Biograd na Moru za 297/564 dijela
23. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo za 2020.
godinu gospodinu Josipu Strpić
24. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2020. godinu
časnoj sestri Anki Špralja
25. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na
Moru.
Gradsko vijeće sa 10 glasova“ZA“ 3 „PROTIV“ 0“SUZDRŽANO usvaja predloženi
dnevni red.
AKTUALNI SAT
Pitanja Potpredsjednika Ante Fuzul - upućena gradonačelniku:
1. Prije nekih 15 godina Stipe Mesić je rekao kako se boji otvoriti paštetu jer jedna osoba iskače
iz nje. Ja mogu reći da se bojim otvoriti paštetu da iz nje ne iskoči reklama za poduzetnički
inkubator, barem po broju reklama koje mi iskaču na svim lokalnim portalima koje sam otvorio
prošlih mjesec i nešto dana. Zanima me, s obzirom na taj sveopći medijski marketinški napor
koji su troškovi oglašavanja i koliki je efekt, odnosno da li se popunio poduzetnički inkubator,
te ukoliko je molimo da nam se dostavi spisak odabranih poduzetnika. Odgovor molim pisanim
putem.
2. Drugo pitanje je postavila sugrađanka koja živi u Kožini, a to pitanje je vrlo jasno: kad će se
raditi kanalizacija u Kožini. Dakle, traži se kratko i jasno datum, te molim da nas poštedite
demagogije o "uspješnosti", koliko se kanalizacije napravilo i slično. Dovoljan je kratak i jasan
odgovor, datum početka radova. Zahvaljujem unaprijed na odgovorima.
Pitanja Vijećnice Petra Jokić Pavlinović - upućena gradonačelniku:
1. Ja nastavljam sa tradicijom postavljanja pitanja koja postavljaju građani na društvenim
mrežama te je prvo pitanje odabrano i glasi: Gradonačelnik Knez je 2017. godine obećao
memorijalne sobe za poginule branitelje i civile u izjavama datim novinaru Zadarskog lista
Velimiru Brkiću. Mene zanima u kojoj je to fazi s obzirom na godine koliko je od tog obećanja
prošlo?
2. Drugo pitanje glasi zašto se neće postaviti ležeći policajci u ulici ispod Bure centra prema
nogometnom igralištu, auti jurcaju, djece po cesti, zašto se ne postavi dva tri usporivača na
vrijeme dok neko vrijeme nije stradalo.
Gradonačelnik:1/ Što se tiče memorijalne sobe u tijeku je izrada glavnog projekta.
2/. Za postavljanje ležećih policajaca treba suglasnost Ureda za prostorno uređenje, to je
procedura ako se dobiju svi uvijeti postavit će se ležeći policajci.
Vijećnik Ratko Krstinić: Nedavno sam se šetao uz more prema Solinama u onom dijelu za
zidove gdje uopće nema pada trebalo je samo nasuti i zemlju, pokidane su sve žile od bora .

Poznato je da bor ima površinske žile i to je sve pokidano i izgleda užasno. Neznam zbog čega
se to trebalo ondje gdje je trebalo zidove raditi to je u redu, ali ovdje gdje stotinama godina tako
stoji ostala je zemlja i trava, pa nije trebalo u onakvom stilu temelje raditi da se sve žile posječu
tako da oni borovi koji su do tih kanala to je strašno što je napravljeno. Prvo trebala bi stručna
osoba biti pored toga ima i drugi način, mogu se i stubovi postaviti, a ne jednostavno na tisuće
žila je posječeno. To nije trebalo biti, a naročito ako mi imamo ovu godinu koja je posebna i
strašna da se bavimo s tim glupostima . Jer ako se već troše novci oko zidova i ovo oko
parkirališta to je bačen novac, a kino dvorana se ne može urediti nego se odgađa godinu za
godinu, pa me interesira hoće li se konačno početi misliti na Biograd, a ne na gluposti, jer za
mene gradnja zidova općenito po Biogradu je jedna velika sramota. Zbog čega je to rađeno, ja
to želim do kraja rasvjetliti . Kome je u interesu da se Biograd radi kao jedna utvrda i to bi
molio ,nije mi bitno hoćete li mi gospodine gradonačelniče odgovoriti sad, nego kako sam rekao
u pisanom obliku-svi troškovi svih tih zidova koji se rade po Biogradu i tko je bio izvođač
radova, jer od Šibenika do Zadra Biograd je jedini grad koji radi zidove koji su totalno
nepotrebni. Zato se ima novca, a mi znamo kakva je situacija ove godine, jer zaduženje grada
je astronomsko i da će se teško izvući-to će se osjećati 10-tke godina.Ovo što je ova godina
napravila. Treba se malo voditi računa da se novac troši tamo gdje je potrebno, a ne kako kome
padne na pamet.
Gradonačelnik: Za Vas gradnja zidova je glupost a za neke nije, što se tiče drugog dijela pitan
ja biti će Vam odgovoreno u pisanom obliku.
Potredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul : Ako može datum, gradonačelnik pita koji datum
? (kanalizacija u Kožini), gradonačelnik je odgovorio da će odgovor dobiti u pisanom obliku.
Vidim da gradonačelnik uopće nije slušao, pa kad je tako ,nećemo ni mi Vas slušati ubuduće s
obzirom na to koliko je gluposti upisano u točkama koje slijede, jer mi donosimo rebalans
proračuna, nakon kojeg donosimo proračun isti onakav kakav je prije toga smanjen rebalansom.
Neodgovorno, i krajnje neozbiljno. Kako je predbožićno vrijeme, mi vjerujemo samo u tu bajku
i ja ne želim sebi ni svojim ljudima kvariti predbožićno vrijeme sudjelujući u ovoj farsi, a to
znači da mi, vijećnici moje Nezavisne liste – koja je odnedavna nezavisna lista jer smo istupili
iz MODES-a, mi nećemo dalje sudjelovati u radu ove sjednice. Zahvaljujemo i želimo Vam
sretan Božić i Novu godinu, a Vi uživajte u radu.
Hvala lipa i doviđenja.
U 8,22 sati Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul i vijećnica Petra Jokić Pavlinović
napustili sjednicu.
Sjednici nazočno 11 vijećnika.
AD/2.
Gradonačelnik je kazao da se ovdje radi samo o usklađenju.
Vijećnik Filip Rimac : Interesira me da da li se ovo neto zaduženje odnosi isključivo
2020.godinu.
Nikola Mikulić Viši savjetnik za proračun financije i računovodstvo odgovorio je da samo
za 2020.godinu. Dalje je vijećnik Filip Rimac nastavio: Dug od 2017.godine rečeno je da ćemo
postojeća zaduženja početi smanjivati do dana današnjeg to neto zaduženje izgleda da to samo
raste – znači sanaciju nismo odradili.
Nikola Mikulić: Što se tiče netto zaduženja znači to se odnosi na primitke od financijskih
institucija. Znači mi imamo potpisana tri dugoročna kredita dva smo počeli otplaćivati, a treći
za Poduzetnički inkubator otpočinjemo od 2021.godine.
Gradonačelnik: Mi ćemo doslovno ove godine biti na nuli. Što smo obećali to smo i izvršili.
Vijećnik Filip Rimac: Pozicija R-107 - zašto

Nikola Mikulić odgovorio usluge javna rasvjeta – tu poziciju smo morali podići
Vijećnik Filip Rimac: R-109

Nikola Mikulić – ista stvar kao i kod 107- realizirano više nego planirano
R-198 –koje usluge
Nikola Mikulić –odgovor će te dobiti pismeno.
Vijećnik Filip Rimac.R-185 zašto kapitalna Komunalac
Gradonačelnik odgovorio da se tu planiralo 100.000,00 kn povećalo se na 400.000,00 kn
zbog prključka vode –hidrant itd. kod Pučkog otvorenog učilišta.
Vijećnik Filip Rimac: R-126 – smanjenje rashoda
Nikola Mikulić Jednostavno nije realizirana.
R-106/1
Nikola Mikulić ista stvar kao i kod 126.
Vijećnik Ratko Krstinić: Interesira me jedna stvar u vezi Poduzetničkog centra koliko je
zaduženje i koliki kredit za čitave radove i koliko se dobilo iz EU fondova jer mi nešto ne
odgovara koliki se digao kredit za cijelu izgradnju, ako su novci došli iz Europske unije
normalno je da ti novci vratu dio kredita, a ne da kredit ide vjerojatno na 10 godina, a novci su
stigli za inkubator. Nisam siguran jer nisam čitao materijale. Ako sam nešto krivo rekao
ispravite mejer uglavnom htio bih znati financiranje i pomoć iz EU kako je to prošlo.
Gradonačelnik je odgovorio da je procjena oko 37 milijuna kuna na kraju ćže biti oko 32
milijuna kn.
Nikola Mikulić: Dobili smo kredit na 32 milijuna kn, ali je iskorišteno oko 27-28 milijuna kn.
Gradonačelnik: Grad je digao taj kredit i mi plaćamo situacije, nakon toga ide procedura svi
ti računi šalju se u agenciju SAFU, agencija to sve pregleda i na kraju odobre. Mislim da smo
do sada 2-3 milijuna platili kazne zbog raznih situacija nabave – to je inače 3-5% dozvoljenou
Hrvatskoj. Sve te agencije koje to rade nemaju neka velika iskustva sve je to novo i najbolje u
Hrvatskoj imaju probijanje tih 5%.
Vijećnik Ratko Krstinić: U idućoj godini bih volio dase zna koliko je zaduženje. Koliko se
zadužuje i na koliko godina i što je sa novcem iz EU fondova? Neznam koliko EU može
dozvoliti da financira neki projekt, da nebi došlo do toga da Grad mora vraćati taj novac.
Gradonačelnik odgovorio nebojte se.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi Izmjene i dopune
Proračuna Grada Biograda na Moru za 2020.godinu (Rebalans II)
AD/3.
Vijećnik Toni Bogdanić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže slijedeći
Amandman na prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021.godinu koji glasi:
Ovim putem se podnosi amandman na prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021.
godinu na način da se predlaže da se iznos pozicije R1311 (rashod) Agencija za lokalni razvoj
SIDRAGA, javna ustanova“ poveća sa 250.000,00 kn na 350.000,00 kn.
S tim u vezi se predlaže i povećanje Izvora 1.1. Prihod od poreza za 100.000,00 kn tj povećanje
pozicije PO10 (prihod)“Porez na promet nekretnina-2848“ sa 5.668.124,00 kn na 5.768.124,00
kn

Vijećnika Ratka Krstinić zanima koliki je ove godine proračun(nije mogao vidjeti jer mu
računalo kod kuće ne radi) jeli opet oko 250 milijuna kuna i na kraju godine padnena 50 do 60
milijuna kuna.
Nikola Mikulić je odgovorio da je Proračun Grada Biograda na Moru za 2021.godinu s
projekcijom proračuna za 2022 i 2023 godinu 226. 658,620 milijuna kn.
Vijećnik Ratko Krstinić: Vidim da je proračun opet prenapuhan što se ne može 20% gori –
doli.
Većinom glasova 9 „ZA“ 2 „PROTIV“ usvojen je predloženi amandman.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 0“SUZDRŽANO“ skupa s amandmanom
donosi Proračun Grada Biograda na Moru za 2021. godinu, s projekcijom proračuna za 2022. i
2023. godinu, te planom razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine
AD/4.
U 8,47 vijećnica Josipa Pribilović napustila sjednicu. Sjednici nazočno 10 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“2 „PROTIV“ 0“SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
AD/5.
Vijećnica Josipa Pribilović vratila se u 8,49 sati. Sjednici nazočno 11 vijećnika
Vijećnik Filip Rimac :Vezano za ovaj kratkoročni kredit zbog čega 31.12. zašto se nebi
produžilo na 6 mjeseci u slučaju da se nebi mogl vratiti čisto da se prolongira kredit .
Odgovoreno je da nema potrebe.
Vijećnik Ratko Krstinić : Zašto se nebi zašto se nebi digao jedan dugoročni kredit i da se
riješe dugovi.
Gradonačelnik je odgovorio da nema potrebe.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o kratkoročnom zaduženju u 2021. godini.
AD/6.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 0 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Biograda na Moru za 2020. godinu
AD/7.
Vijećnik Filip Rimac postavio je pitanje gradnja spomenika o kojem se spomeniku
radi?
Gradonačelnik je odgovorio da se radi o rekonstrukciji spomenika Kralja Tomislava
Vijećnik Filip Rimac postavio je pitanje o kakvoj se to Montažnoj ribarnici radi?
Gradonačelnik je odgovorio kako se u 9 mjesecu ide na renoviranje postojeće tržnice i
ribarnice treba se osigurati zamjensko mjesto kako za ribarnicu tako i za tržnicu . Montažna
ribarnica bila bi smještena kod Konzuma, dok bi tržnica bila smještena u dvorištu Pučkog
otvorenog učilišta.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
O izm,jenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na
Moru za 2020 godinu

AD/8.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Program
Održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021.godinu
AD/9.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Program
gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021.godinu
AD/10.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Program
Javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2021.godinu
AD/11.
Nakon obrazloženja kojeg je dala Nevenka Lukin Viša savjetnica za društvene djelatnosti i
lokalnu samoupravu.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Program
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2021.godinu
AD/12.
Nevenka Lukin Viša savjetnica za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu dala je
obrazloženje : U privitku imate Odluku o izm,jeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika. U skladu s uputama Ministarstva uprave koje vrši kontrolu
akata koje donosi Gradsko vijeće utvrđeno je da kod radnog mjesta višeg stručnog suradnika
za tehničke poslove koeficijent od 3,70 koji je tada bio donesen na Gradskom vijeću trebao biti
niži od višeg klasifikacijskog ranga, te smo u skladu s tim tako i postupili. Nakon donošenja
Odluke mi ćemo dostaviti Ministarstvu uprave Odluku, izvadak iz zapisnika kao i objavu u
Službenom glasniku Grada Biograda na Moru kako bi utvrdili da smo postupili u skladu s
njihovim uputama.
Drugo što se tiče stručnog suradnika za javnu nabavu koje radno mjesto je sistematizirano
Pravilnikom o unutarnjem radu Gradske uprave pa je u skladu s tim trebao biti određen
koeficijent 3,20 kao kod ostalih radnih mjesta istog klasifikacijskog ranga, kako bi se moglo u
skladu s tim i postupiti u momentu kad bude trebalo raspisati natječaj za prijam stručnog
suradnika za javnu nabavu.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
AD/13.
Nakon obrazloženja gradonačelnika
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ante
AD/14.

Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ante
AD/15.
Gradonačelnik: Imali smo jednu Odluku i u međuvremenu se promjenio Zakon da bi Dom
mogao ići u proceduru morao je imati zaposlene kako nema zaposlenih onda smo na jednoj od
sjednica Gradskog vijeća prije 3-4 sjednice donili novu odluku da izbjegnemo cijelu proceduru
, međutim malo se iskompliciralo na Trgovačkom sudu.
Nevenka Lukin viša savjetnica za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu ovdje se radi
o tome da smo mi sve dobro napravili dobili smo od Ministarstva socijalne skrbi Rješenje da je
ovo u skladu sa Zakonom, međutim na Trgovačkom sudu su rekli da bi trebalo provesti
likvidacijski postupak prilikom brisanja u skladu s onom odlukom o osnivanju Doma koje
nikad nikad nije saživio taj postupak bi trajao najmanje godinu dana i iz tog razloga se išlo na
izmjenu odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne tako da bi se te promjene mogle upisati
u sudski registari da bi konačno taj Dom mogao saživiti.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Biograda na Moru
povezanih sa nepovoljnim utjecajem epidemije COVID-19 na turističku sezonu 2020.
AD/16.
Gradonačelnik za ovaj dio zadužen je Ivan Čupić koji pomaže gradu , pa bi ga molio da on
dade obrazloženje.
Ivan Čupić Program potpore pokazao se dobar i u 2020. godini tako da predlažemo da se on
nastavi u u 2021. godini . Radi se o poduzetnicima u Poduzetničkom inkubatoru kako bi se
poticali mladi poduzetnici i obrtnici. S tim projektom ide se i u projekt Dadilje, evo nadamo se
da će i u 2021. godini biti još veći odaziv za Program Dadilje.
2020. godine bilo je nekoliko zainteresiranih što se tiče inkubatora nadamo se da će ih biti i u
2021. godini još više, te također i potpora za dadilje.
Vijećnik Ratko Krstinić: Interesira me da li je moguće dobiti pregled sudionika u
Poduzetničkom inkubatoru i znati koje su to firme donirane koje dobivaju potporu tako da
imamo uvid tko dobiva s pravom il ne.
Ivan Čupić naravno da možete dobiti Evo iskoristit ću priliku da odgovorim vezano za
Poduzetnički inkubator je koštao 38 milijuna kuna od toga cca 19,9 odobreno je iz EU fondova
a ostatak se odnosi na sredstva grada i PDV . Odaziv je jako dobar što je pomoglo i potpora
Grada da se pomogne mladim firmama po mogućnosti imladim osobama.
U inkubatoru ih je do sada 14 i od tih 14 zatražilo ih je nekoliko potporu sufinanciranja. Većina
korisnika ih je s područja grada Biograda na Moru a ostali su s područja općina Pakoštane i Sv
Fiilip i Jakov. Što se tiče popisa možete ga dobiti već danas to nije nikakva tajna. Imamo dva
poziva objavljena na internetu evo skoro 2 mjeseca – za korištenje i program potpore.
Vijećnik Ratko Krstinić: Po meni je Antivibracijska deka koja je koštala do 10 milijuna kuna
bila nepotrebna da li će se ona koristiti jer vidim da ona sad nema nikakve svrhe jer dio
strukovne škole prešao na drugu stranu.
Ivan Čupić: Što se tiče Srednje škole ona je trebala koristiti jedan dio prostora kako za usluge
kuhanja i pripremu hrane i pića tako i za ostale djelatnosti . Oni su naime nakon nekog vremena
pošli u drugi prostor. Što se tiče Antivibracijske deke ono je napravljeno u svrhu bilo koje
djelatnosti što u prevodu znači da je otvoren natječaj za korištenje poslova i unutra može doći

bilo koja tehnologija. Napravljena je priprema da se danas sutra može obavljati bilo koja
djelatnost.
Vijećnik Ratko Krstinić: Rado bih osobno vidio taj prostor kad prođe ovo vrijeme Covida.
Ivan Čupić je odgovoio kad kod hoće i tko hoće da stoji na raspolaganju.
Vijećnik Ivica Kapitanović pozdravlja sve što je napravljeno i predlaže Ivanu Čupiću kad
prođe ovo vrijeme corone da se organizira studijsko putovanje za ugostitelje i dr. s područja
Grada Biograda na Moru u Istru ili već, kako bi mogli vidjeti kako se radi u drugim djelovima
Hrvatske.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Program
potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
AD/17.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje
poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
AD/18.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o raspisivanju Javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na
Moru za 2021. godinu
AD/19.
Renata Mršić, viši savjetnik za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav.
Gradsko vijeće grada Biograda na Moru donijelo je negdje na proljeće izmjenu Odluke o
komunalnim djelatnostima kojom se obavljanje poslova tržnice na malo koje se dosada
obavljalo na temelju koncesije može povjeriti na obavljanje tvrtci u stopostotnom vlasništvu
Grada – Bošani d.o.o.. Kako je dosadašnjem koncesionaru, tvrtci Orandum savjetovanje d.o.o.
iz Zagreba krajem rujna istekao ugovor o koncesiji, to na Bošana d.o.o. preuzima obavljanje
navedene komunalne djelatnosti. Da bi mogla preuzeti navedene poslove potrebno je prethodno
donijeti Opće uvjete isporuke kao i dobiti suglasnost na tržni red i cjenik usluga. Sukladno
Zakonu o komunalnom gospodarstvu, prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke daje
predstavničko tijelo odnosno Gradsko vijeće a suglasnost na tržni red i cjenik usluga daje
izvršno tijelo odnosno gradonačelnik.

AD/20.
SHK
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 1“PROTIV“ 0“SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o kupnji suvlasničkog dijela nekretnina kat. čest. br. 606/4 i 606/13, obje upisane u zk. ul. broj
1141, i kat. čest. br. 606/11, upisane u zk. ul. broj 1342, sve k. o. Biograd na Moru
AD/21.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine oznake kat. čest. br. 3020/20,
površine 163 m2, upisane u zk. ul. broj 2373 k. o. Biograd na Moru
AD/22.
Renata Mršić, viši savjetnik za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav.
Na prošloj sjednici Gradsko vijeće donijelo je odluku o raspisivanju i provođenju natječaja o
prodaji nekretnine oznake kč.br. 3020/224 i to za 297/564 dijela. U međuvremenu je nadležno
povjerenstvo provelo natječajni postupak, pristigla je jedna ponuda koja je ocijenjena valjanom.
Radi se o fizičkim osobama koje su već suvlasnici ove nekretnine, te se u ovom slučaju radilo
o zaokruženju nekretnine.
AD/23.
Nakon obrazloženja kojeg je dao član Odbora za javna priznanja Ivica Kapitanović
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo gospodinu Jošku
Strpiću,dipl.politol.
AD/24.
Nakon obrazloženja kojeg je dao član Odbora za javna priznanja Ivica Kapitanović
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o dodjeli Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2020 godinu časnoj sestri Anki
Špralja
AD/25.
Nakon obrazloženja kojeg je dala ravnateljica Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru o
hvale vrijednom potezu Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru.

Sjednica je zaključena u 9,45 sat.

Zapisnik vodila
Ana Nimac, v. r.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin, v. r.

